
ANEXA 

Discuție reprezentanți Primărie Moinești, județul Bacău

În vederea identificării stadiului de implementare a proiectului INFRASTRUCTURĂ
SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI, COD SMIS –
119326, proiect derulat de către Primăria Moinești în parteneriat cu DGASPC Bacău, parte a planului
de restructurare a CRRPH Comănești, echipa de monitorizare a purtat inițial discuții cu d-na secretar
Marilena Dîrlău din cadrul primăriei, apoi cu d-na Adela Fodor, șef serviciu asistență socială,
coordonator UAT Moinești și reprezentanta din partea primăriei în echipa de implementare a
proiectului. 

D-na secretar Marilena Dîrlău a prezentat pe scurt stadiul de implementare a proiectului și
rolul primăriei în acest proiect. Până la data discuției fuseseră alocate terenul pentru cele trei locuințe
protejate și cladirea dezafectată a unei fost centrale termice pentru construirea centrului de zi. 

Locuințele protejate vor fi construite împreună și vor fi situate la apox. 2 km de centrul de zi,
într-un cartier mărginaș al orașului, vis-à-vis d e Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane
Vârstnice, zona fiind neasfaltată. În prezent, spațiul destinat locuințelor a fost îngrădit, iar lucrările se
preconizează a începe în primăvara acestui an, fără a putea fi furnizată o data precisă, factorul climă
fiind cel care ar putea întârzia începerea lucrărilor. De asemenea, mai există pași administrativi ce
trebuie parcurși, precum achiziția serviciului de diriginte șantier, stabilirea valorii garanției de bună
execuție. Există posibilitatea ca rezidenții să nu fie transferați în cadrul locuințelor protejate în cursul
acestui an.

Centrul de Zi este situat în centrul orașului, pe strada Libertății. Conform declarațiilor d-nei
Marilena Dîrlău a fost aleasă aceasă locație pentru a facilita integrarea rezidenților în comunitate, pe
de o parte prin contactul direct cu locuitorii orașului în timpul transportului, iar pe de altă parte
deoarece toate instituțiile sau centrele culturale se află în acea zonă (Centrul cultural Lira, Spitalul
Moinești, catedrala, școli). Reabilitarea centrului de zi se va demara tot în această primavară. În
săptămâna anterioară vizitei CRJ fusese semnat contractul de achiziție publică. 

Centrul de Zi va avea o capacitate de 30 de locuri. Serviciile centrului trebuie să deservească
cei 18 rezidenți din cele 3 locuințe protejate și comunitatea persoanelor cu dizabilități din oraș, adică
680 de persoane. În rândul persoanelor cu dizabilități din Moinești, nevoia majoră este de servicii de
asistență medicală și kinetoterapie destinată exclusiv persoanelor cu dizabilități. 

Cu o capacitate de 30 locuri, dar o nevoie de servicii sociale și medicale foarte mare la nivelul
comunității este evident că Centrul de Zi nu va putea face față nevoilor tuturor persoanelor cu
dizabilități din Moinești. La data discuției nu erau cunoscute de către reprezentanții primăriei serviciile
ce vor fi furnizate în cadrul centrului, acestea urmând a fi determinate ulterior semnării contractelor în
cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.  

Cu privire la atitudinea celor din comunitate la auzul veștii că în cartierul lor vor fi construite
locuințe protejate, populate de către persoane adulte cu dizabilități, cei din comunitate nu au reacționat
negativ. Primăria a organizat discuții și întâlniri cu preotul și alte persoane influente din comunitate,
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iar aceștia la rândul lor au comunicat și explicat oamenilor ce presupune construirea și venirea în
coumunitatea lor a unor persoane cu dizabilități. Mai mult, membrii comunității sunt entuziasmați,
deoarece speră să își găsească un loc de muncă în cadrul centrului de zi și al locuințelor protejate. 

 Dacă posturi precum infirmieri, îngrijitori de curățenie sau bucătari or să fie ocupate cu
ușurință de către cei din oraș, nu același lucru se poate spune despre posturile de specialiști (asistent
sociali, asistent medical, psiholog, kinetoterapeut, etc.). În prezent, reprezentanții primăriei nu cunosc
structura de personal a locuințelor protejate și a centrului de zi, nu au nici informații despre câte
persoane din structura de personal deja existentă a DGASPC Bacău urmează să fie redistribuit la
Moinești și câte noi angajari vor fi efectuate. 

În Moinești, Asociația DONIT a realizat cursuri de calificare, în proiecte POSDRU pentru
specializarea de infirmieri și îngrijitori. La aceste cursuri au participat 130 de persoane. De asemenea,
cei de la Crucea Roșie oferă cursuri de calificare pentru infirmieri.
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